
 

 

29/07/2020 Internationaal Comité corona/covid19 info 

 Vala e dytë e koronës / covid19 është një fakt! 

Virusi është ndezur përsëri në Belgjikë për disa javë tani, dhe kjo në të gjithë ashpërsinë e 

tij.Të hënën, më 27 korrik 2020, Këshilli i Sigurisë Kombëtare vendosi të shtrëngojë masat. 

Gjithashtu qeveritë e ndryshme lokale, prezantojnë rregulla në lidhje me kontaktet sociale dhe 

vendosjen e maskave. Dhe madje janë marrë masa më të rrepta në provincën e Antwerpen. 

Prandaj, Komiteti Ndërkombëtar ( Internationaal Comité) këshillon shoqatat e saj që të 

bëjnë/tregojnë një kujdes ekstrem në organizimin e aktiviteteve. Ne këshillojmë fuqimisht të 

mos beni aktiviteteve që zhvillohen në një ambjent të brendshm, pavarësisht se  ato nuk janë 

kudo të ndaluara. 

Nëse dëshironi mund të organizoni aktivitete në ajër të hapur, ju lutemi informoni plotësisht 

për rregullat e zbatueshme të Federatës, Flamaneve, por sigurisht edhe të qeverisë lokale. 

Zbatoni dhe ndiqni rregullat, gjobat mund të jenë të larta dhe duhet t'i bartni/paguani vetë 

!!! Nëse dyshoni, drejtohuni/ pyetni, asistentin tuaj të kontaktit në IC. 

Këto janë rregullat kryesore të rënë dakord të hënën më 27 korrik: 

● Nga e mërkura 29 korrik, flluska juaj sociale mund të përbëhet vetëm nga 5 persona të 

njëjtë. Kjo për katër javët e ardhshme dhe për një familje të tërë, kështu që jo më për 

një individ. Fëmijët nën moshën dymbëdhjetë vjeç nuk janë përfshirë në këtë numër.  

● Keta 5 persona janë njerëz të tjerë, pervec  familjes tuaj. 

● Takimet e pashoqëruara, siç janë mbledhjet familjare ose të miqve janë të kufizuar në 

maksimum 10 persona (duke përjashtuar fëmijët nën 12 vjeç). Ky limit vlen edhe për 

pritjet dhe banketet. 

● Ngjarjet që tërheqin një audiencë të madhe janë të kufizuar në maksimum 100 njerëz 

brenda dhe 200 persona jashtë, perdorimi i një maskë është i detyruar  

● Puna nga shtëpia, rekomandohet fuqimisht kur është e mundur për të shmangur 

kontaktet shumë ndërmjet kolegëve. 

● Ju duhet të bëni blerjet tuaja vetëm (ose të shoqëruar nga një i mitur që jeton nën të 

njëjtën çati ose nga një person që ka nevojë për ndihmë),  kjo per maksimum 30 minuta. 

Dëgjoni/ndiqni lajmet rreth koronës rregullisht : 

https://www.info-coronavirus.be/en/  

Përveç masave të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, janë marrë masa shtesë në 

provincën e Antwerpen: 

Cilat masa zbatohen për të gjithë territorin e krahinës së Antwerpen? 

● Në provincë ekziston një shtetrrethimi në kuptimin që jeta shoqërore publike ndalet 

midis orës 23:30 dhe 6.00 të mëngjesit. Të gjithë duhet të jenë në shtëpi ndërmjet orës  
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● 23:30 dhe 6.00 të mëngjesit, përveç udhëtimeve të nevojshme (për të punuar, 

spitalet…).  

● Kafenetë dhe restorantet mbyllen  në orën 23:00. 

● Vendosja e Maskave: Në provincën e Antwerpen, të gjithë mbi moshën 12 vjeç janë 

të detyruar të mbajnë një maskë qe mbulojnë pjesen e  gojës  dhe te hundës në vendet 

publike dhe në vendet ku distanca fizike prej 1.5 metrash nuk mund të garantohet. Ky 

detyrim nuk zbatohet gjatë ngrënies së ushqimit dhe pijeve dhe në sferën private (në 

shtëpi) 

● Në të gjitha kafenetë dhe institucionet e hotelierisë, distanca fizike prej një e gjysmë 

metrash mes grupeve duhet të garantohet gjithmonë, përveç nëse grupet ndahen nga 

njëra-tjetra me një ndarje fizike. Regjistrimi individual është i detyrueshëm. Ky 

informacion duhet të mbahet për 4 javë për të mundësuar hetimet e kontaktit. 

● Në restorante dhe kafene, grupi në një tryezë është i kufizuar në një numër maksimal 

të rreptë të njerëzve ose në një grup të përbërë nga anëtarë të së njëjtës familje. 

● Të njëjtat rregulla vlejnë për tregjet si për dyqanet: jo 'blerje argëtuese': ju shkoni vetëm 

në treg ose vetëm në shoqërinë e fëmijëve të mitur ose të shoqëruesit tuaj kur keni 

nevojë për ndihmë, dhe jo më shumë se 30 minuta. Stallat që janë vendosur për raste 

nuk lejohen në tregje. 

● Puna nga shtëpia është e detyrueshme, përveç kur është absolutisht e pamundur. 

● Sportet e kontaktit individual janë të ndaluara. Sportet ekipore janë të ndaluara për 

atletët mbi moshën 18 vjeç. 

Zonat më të prekura janë: (qyteti i Antwerpen, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, 

Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, 

Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle dhe Hemiks ) po merren edhe masa shtesë. 

● Të gjitha ngjarjet dhe ahengjet janë rreptësisht të ndaluara, sallat e banketave 

mbyllen. 

● Të gjitha qendrat e palestrës janë të mbyllura  

Lajme rreth koronës në provincën e Antwerpen, ju mund të gjeni në: 

https://www.cathyberx.be/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/cathy-

berx/nieuws/Additional-measures-antwerpse-crisiscel.html 

Kujdes!  

Gjithmonë është mirë të mbani gjithmonë në mend 5 rregullat e arta.  

● Rregullat e higjienës mbeten thelbësore. Kjo do të thotë: larja e duarve dhe mos 

dhurimi ose puthja e një përshëndetjeje. 

● Aktivitetet preferohen të zhvillohen jashtë. Nëse kjo nuk është e mundur, dhoma duhet 

të ventilohet sa duhet. 

● Ju duhet të merrni masa paraprake shtesë nëse shihni njerëz në grupin e rrezikut. 

● Rregullat e distancës do të vazhdojnë të zbatohen, përveç për njerëzit nga familja 

juaj dhe 5 personat në flluskën tuaj të zgjatur dhe fëmijët nën 12 vjeç. 

● Ju mund të keni kontakte më të ngushta me 5 persona. Ky grup është i fiksuar dhe 

nuk mund te ndryshohet. 
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